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Bateria de Exercícios de Física 

 
 

1. (Uerj 2014)  Um automóvel de massa igual a 942 kg é suspenso por um elevador hidráulico cujo cilindro de ascensão tem diâmetro 
de 20 cm. 

Calcule a pressão a ser aplicada ao cilindro para manter o automóvel em equilíbrio a uma determinada altura.  
   
2. (Espcex (Aman) 2014-adaptada)  Um cubo maciço e homogêneo, com 40 cm de aresta, está em equilíbrio estático 
flutuando em uma piscina, com parte de seu volume submerso, conforme desenho abaixo.  
 

  
 
Sabendo-se que a densidade da água é igual a 1 g/cm

3
 e a distância entre o fundo do cubo (face totalmente submersa) e 

a superfície da água é de 32 cm, então a densidade do cubo:   
 

   
3. (Fuvest 2014)   

 
 

Um bloco de madeira impermeável, de massa M e dimensões 32 3 3 cm ,   é inserido muito lentamente na água de um balde, até a 

condição de equilíbrio, com metade de seu volume submersa. A água que vaza do balde é coletada em um copo e tem massa m. A 

figura ilustra as situações inicial e final; em ambos os casos, o balde encontra-se cheio de água até sua capacidade máxima. A relação 

entre as massas m e M é tal que   
a) m = M/3     
b) m = M/2     
c) m = M     
d) m = 2M     
e) m = 3M    
   
4. (Uece 2014)  Considere uma esfera metálica em queda livre sob a ação somente da força peso. Sobre o módulo do 
momento linear desse corpo, pode-se afirmar corretamente que   
a) aumenta durante a queda.     
b) diminui durante a queda.     
c) é constante e diferente de zero durante a queda.     
d) é zero durante a queda.     
   
5. (Unicamp 2014)  A atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura 

eletrostática. As figuras abaixo mostram um mesmo conjunto de partículas carregadas, nos vértices de um quadrado de lado a, que 

exercem forças eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a 

força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura  

1º Trimestre “Sem limite para crescer” 



a)     

b)     

c)     

d)     
   
6. (Uepb 2013)  Os precursores no estudo da Hidrostática propuseram princípios que têm uma diversidade de aplicações 
em inúmeros “aparelhos” que simplificam as atividades extenuantes e penosas das pessoas, diminuindo muito o esforço 
físico, como também encontraram situações que evidenciam os efeitos da pressão atmosférica. A seguir, são 
apresentadas as situações-problema que ilustram aplicações de alguns dos princípios da Hidrostática.  
 

 
  

Situação I – Um sistema 
hidráulico de freios de alguns 
carros, em condições adequadas, 
quando um motorista aciona o 
freio de um carro, este para após 
alguns segundos, como mostra 
figura acima. 

Situação II – Os pedreiros, 
para nivelar dois pontos em 
uma obra, costumam usar 
uma mangueira 
transparente, cheia de água. 
Observe a figura acima, que 
mostra como os pedreiros 
usam uma mangueira com 
água para nivelar os azulejos 
nas paredes.  

Situação III – Ao sugar na 
extremidade e de um canudo, 
você provoca uma redução na 
pressão do ar em seu interior. A 
pressão atmosférica, atuando 
na superfície do líquido, faz com 
que ele suba no canudinho.  

 
Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, às aplicações dos princípios e do experimento formulados por:   
a) Arquimedes (Situação I), Pascal (Situação II) e Arquimedes (Situação III)     
b) Pascal (Situação I), Arquimedes (Situação II) e Stevin (Situação III)     
c) Stevin (Situação I), Torricelli (Situação II) e Pascal (Situação III)     
d) Pascal (Situação I), Stevin (Situação II) e Torricelli (Situação III)     
e) Stevin (Situação I), Arquimedes (Situação II) e Torricelli (Situação III).    
   



 

 

7. (Enem 2013)  Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o 

elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra 

mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do 

pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração 
gravitacional de 10m/s2, deseja-se elevar uma pessoa de 65kg em uma cadeira de rodas de 15kg sobre a plataforma de 20kg. 

 

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?  
 

   
8. (Uerj 2013)  Observe, na figura a seguir, a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças 1F  e 2F  atuam, 

respectivamente, sobre os êmbolos dos cilindros I e II. 

 

 
 

Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. 

O volume do cilindro II é igual a quatro vezes o volume do cilindro I, cuja altura é o triplo da altura do cilindro II. 

A razão 2

1

F

F
 entre as intensidades das forças, quando o sistema está em equilíbrio, corresponde a:  

a) 12    
b) 6    
c) 3    
d) 2    
   
9. (Ufsm 2013)  Um certo medicamento, tratado como fluido ideal, precisa ser injetado em um paciente, empregando-se, 
para tanto, uma seringa. 
 

 
 
Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha e despreze qualquer forma de 
atrito. Um acréscimo de pressão igual a P sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo na pressão do medicamento na 
abertura da agulha?  
a) P.     
b) 200 P.     

c) 
P

.
200


    

d) 400 P.     

e) 
P

.
400


    

   
10. (G1 - cftmg 2013)  Um corpo de massa M = 0,50 kg está em repouso, preso por um fio, submetido a uma tensão T, submerso na 

água de um reservatório, conforme ilustração. 

 



 
 

 

 

No instante em que o fio é cortado, a aceleração do corpo, em m/s2, será  
   
11. (Epcar (Afa) 2013)  Uma esfera homogênea, rígida, de densidade 1μ  e de volume V se encontra apoiada e em equilíbrio na 

superfície inferior de um recipiente, como mostra a figura 1. Nesta situação a superfície inferior exerce uma força 1N  sobre a esfera. 

 

 
 

A partir dessa condição, o recipiente vai sendo preenchido lentamente por um líquido de densidade ,μ  de tal forma que esse líquido 

esteja sempre em equilíbrio hidrostático. Num determinado momento, a situação de equilíbrio do sistema, no qual a esfera apresenta 

metade de seu volume submerso, é mostrada na figura 2. 

 

 
 

Quando o recipiente é totalmente preenchido pelo líquido, o sistema líquido-esfera se encontra em uma nova condição de equilíbrio 

com a esfera apoiada na superfície superior do recipiente (figura 3), que exerce uma força de reação normal 2N  sobre a esfera. 

 

 
 

Nessas condições, a razão 2

1

N

N
 é dada por  

a) 
1

2
    

b) 1    

c) 
3

2
    

d) 2    
   
12. (Ufrgs 2013)  Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo, na ordem em que 
aparecem. 
 

Dois blocos, 1 e 2, de massas iguais, movem-se com velocidades constantes de módulos 1i 2iV V ,  seguindo a mesma 

direção orientada sobre uma superfície horizontal sem atrito. Em certo momento, o bloco 1 colide com o bloco 2. A figura 
representa dois instantâneos desse movimento, tomados antes (X) e depois (Y) de o bloco 1 colidir com o bloco 2. A 
colisão ocorrida entre os instantes representados é tal que as velocidades finais dos blocos 1 e 2 são, respectivamente, 

1f 2iV V  e 2f 1iV V .   

 



 
 
Com base nessa situação, podemos afirmar corretamente que a colisão foi _________ e que o módulo do impulso sobre o bloco 2 foi 

__________ que o módulo do impulso sobre o bloco 1.   
a) inelástica - o mesmo    
b) inelástica - maior    
c) perfeitamente elástica - maior    
d) perfeitamente elástica - o mesmo    
e) perfeitamente elástica - menor    
   
13. (Ufpe 2013)  Uma partícula de massa 0,2 kg move-se ao longo do eixo x. No instante t=0, a sua velocidade tem módulo 10 m/s ao 

longo do sentido positivo do eixo. A figura a seguir ilustra o impulso da força resultante na direção x agindo sobre a partícula. Qual o 

módulo da quantidade de movimento da partícula (em kg.m/s) no instante t=15s? 

 

  
   
14. (Unesp 2013)  Um brinquedo é constituído por dois carrinhos idênticos, A e B, de massas iguais a 3kg e por uma mola de massa 

desprezível, comprimida entre eles e presa apenas ao carrinho A. Um pequeno dispositivo, também de massa desprezível, controla um 

gatilho que, quando acionado, permite que a mola se distenda. 

 

 
 

Antes de o gatilho ser acionado, os carrinhos e a mola moviam-se juntos, sobre uma superfície plana horizontal sem atrito, com 

energia mecânica de 3,75J e velocidade de 1m/s, em relação à superfície. Após o disparo do gatilho, e no instante em que a mola está 

totalmente distendida, o carrinho B perde contato com ela e sua velocidade passa a ser de 1,5m/s, também em relação a essa mesma 

superfície. 

Nas condições descritas, calcule a energia potencial elástica inicialmente armazenada na mola antes de o gatilho ser disparado e a 

velocidade do carrinho A, em relação à superfície, assim que B perde contato com a mola, depois de o gatilho ser disparado.  
   
15. (G1 - ifsp 2013)  Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestade na atmosfera e o 

solo. A intensidade típica de um raio é de 30 mil amperes, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico, e eles percorrem 

distâncias da ordem de 5 km. 

 

(www.inpe.br/webelat/homepage/menu/el.atm/perguntas.e.respostas.php. Acesso em: 30.10.2012.) 

 

Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício que possui um para-raios, conforme a 

figura a seguir: 

 
 

 

 

 



De acordo com o enunciado pode-se afirmar que, ao se estabelecer uma descarga elétrica no para-raios,  
a) prótons passam da nuvem para o para-raios.    
b) prótons passam do para-raios para a nuvem    
c) elétrons passam da nuvem para o para-raios.    
d) elétrons passam do para-raios para a nuvem.    
e) elétrons e prótons se transferem de um corpo a outro.    
   
16. (Ufmg 2013)  Gustavo dispõe de três esferas metálicas, esferas 1, 2 e 3 de raios iguais e muito pequenos, com as quais realiza 

experimentos de eletrostática. As esferas 1 e 2 têm massas iguais, m, e a esfera 3 tem uma massa maior, M. As três esferas foram 

eletricamente carregadas, sendo que as cargas nas esferas 1 e 3 são iguais, Q, e na esfera 2 a carga é menor, q. 

 

Em um primeiro experimento, Gustavo pendura as esferas 1 e 2 por fios isolantes longos, de mesmo comprimento, e presos no mesmo 

ponto. Nas figuras, são apresentadas três alternativas de configurações para as posições de equilíbrio dessas duas esferas; 1θ  e 2θ  são, 

respectivamente, os ângulos que os fios de sustentação das esferas 1 e 2 fazem com a vertical. 

 

 
 

a) ASSINALE com um X a opção que apresenta a relação correta entre os ângulos na configuração de equilíbrio. JUSTIFIQUE sua 
resposta. 

(     ) 1 2.θ θ  

(     ) 1 2.θ θ  

(     ) 1 2.θ θ  

 

Em um segundo experimento, Gustavo suspende as esferas 1 e 3 de maneira semelhante à anterior. 

 

 
 

b) ASSINALE com um X a opção que apresenta a relação correta entre os ângulos na configuração de equilíbrio. JUSTIFIQUE sua 

resposta. 

(     ) 1 3.θ θ  

(     ) 1 3.θ θ  

(     ) 1 3.θ θ  

 

c) Finalmente, Gustavo, usando luvas isolantes, força um contato elétrico simultâneo das três esferas. ASSINALE com um X a opção 
que dá a relação correta entre os novos valores das cargas q1, q2 e q3 nas esferas 1, 2 e 3, respectivamente. JUSTIFIQUE sua 

resposta. 

(     ) 1 2 3q q q .   

(     ) 1 2 3q q q .   

(     ) 1 2 3q q q .    

   
17. (Uerj 2012)  Em uma partida de tênis, após um saque, a bola, de massa aproximadamente igual a 0,06 kg, pode atingir o solo com 

uma velocidade de 60 m/s. 

Admitindo que a bola esteja em repouso no momento em que a raquete colide contra ela, determine, no SI, as variações de sua 

quantidade de movimento e de sua energia cinética.  
   
 



18. (Uff 2012)  Submarinos possuem tanques de lastro, que podem estar cheios de água ou vazios. Quando os tanques 
estão vazios, o submarino flutua na superfície da água, com parte do seu volume acima da superfície. Quando os 
tanques estão cheios de água, o submarino flutua em equilíbrio abaixo da superfície.  
 

 
 
Comparando os valores da pressão (p) no fundo do submarino e do empuxo (E) sobre o submarino quando os tanques 

estão cheios c c(p ,E )  com os valores das mesmas grandezas quando os tanques estão vazios v v(p ,E )  é correto afirmar 

que  
a) c v c vp p , E E .      

b) c v c vp p , E E .      

c) c v c vp p , E E .      

d) c v c vp p , E E .      

e) c v c vp p , E E .      

   
19. (G1 - cftmg 2012)  Um balão esférico, menos denso que a água, de massa 10 g e volume 40 cm3, está completamente submerso e 

preso no fundo de uma piscina por um fio inextensível, conforme ilustração seguinte. 

 

 
 

A tensão nesse fio, em newtons, vale  
 

 

   
20. (Uespi 2012)  Um navio possui massa de 500 mil toneladas e ainda assim consegue flutuar. Considere que o navio flutua em 

repouso, com a densidade da água igual a 1 kg/L. Qual é o volume submerso do navio, isto é, o volume do navio (incluindo as suas 

partes vazias) que se encontra abaixo da linha d’água?  
a) 5  106 L    

b) 107 L    
c) 5  107 L    

d) 108 L    
e) 5  108 L    

   
21. (Uerj 2012)  Observe a tabela abaixo, que apresenta as massas de alguns corpos em movimento uniforme. 

 

Corpos 
Massa 

(kg) 

Velocidade 

(km/h) 

leopardo 120 60 

automóvel 1100 70 

caminhão 3600 20 

 

 

Admita que um cofre de massa igual a 300 kg cai, a partir do repouso e em queda livre de uma altura de 5 m. Considere 1Q , 2Q , 3Q  

e 4Q , respectivamente, as quantidades de movimento do leopardo, do automóvel, do caminhão e do cofre ao atingir o solo. As 

magnitudes dessas grandezas obedecem relação indicada em:  
a) 1 4 2 3Q Q Q Q       

b) 4 1 2 3Q Q Q Q       

c) 1 4 3 2Q Q Q Q       

d) 4 1 3 2Q Q Q Q       

   



22. (Ita 2012)  100 cápsulas com água, cada uma de massa m = 1,0 g, são disparadas à velocidade de 10,0 m/s perpendicularmente a 

uma placa vertical com a qual colidem inelasticamente. Sendo as cápsulas enfileiradas com espaçamento de 1,0 cm, determine a força 

média exercida pelas mesmas sobre a placa.  
   
23. (Uerj 2012)  Três pequenas esferas metálicas, E1, E2 e E3, eletricamente carregadas e isoladas, estão alinhadas, em posições fixas, 

sendo E2 equidistante de E1 e E3. Seus raios possuem o mesmo valor, que é muito menor que as distâncias entre elas, como mostra a 

figura: 

 

1 2 3E E E
    

 

As cargas elétricas das esferas têm, respectivamente, os seguintes valores: 

 

1

2

3

• Q 20 C

• Q  4 C

• Q 1 C

μ

μ

μ



 



 

 

Admita que, em um determinado instante, E1 e E2 são conectadas por um fio metálico; após alguns segundos, a conexão é desfeita. 

Nessa nova configuração, determine as cargas elétricas de E1 e E2 e apresente um esquema com a direção e o sentido da força 

resultante sobre E3.  
   
24. (Uftm 2012)  O gráfico mostra como varia a força de repulsão entre duas cargas elétricas, idênticas e puntiformes, em função da 

distância entre elas. 

 

 
 

Considerando a constante eletrostática do meio como 9 2 2k 9 10 N m C ,   determine: 

a) o valor da força F. 

b) a intensidade das cargas elétricas.  
   
25. (Ufrgs 2012)  As cargas elétricas +Q, -Q e +2Q estão dispostas num círculo de raio R, conforme representado na 
figura abaixo.  
 

 
 

Com base nos dados da figura, é correto afirmar que, o campo elétrico resultante no ponto situado no centro do círculo 
está representado pelo vetor  
a) E1.    
b) E2.    
c) E3.    
d) E4.    
e) E5.    
  



TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Dados: 

 

Aceleração da gravidade: 210 m/s .  

Densidade do mercúrio: 313,6 g/cm .  

Pressão atmosférica: 5 21,0 10 N/m .  

Constante eletrostática: 9 2 2
0 0k 1 4 9,0 10 N m /C .πε      

 

 
26. (Ufpe 2012)  O martelo de ferro de 1,5 toneladas, de um bate-estaca, cai em queda livre de uma altura de 5,0 m, a partir do 

repouso, sobre uma estaca de cimento. O martelo não rebate após a colisão, isto é, permanece em contacto com a estaca. A força 

exercida pela estaca sobre o martelo varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Calcule o valor da força máxima 
maxF , em 

unidades de 310  N . Despreze todas as perdas de energia existentes entre o martelo e a guia, bem como com as demais engrenagens. 

 

     
   
27. (Ufba 2011)  Uma esfera rígida de massa m1 = 0,5 kg, presa por um fio de comprimento L = 45,0 cm e massa desprezível, é 
suspensa em uma posição tal que, como mostra a figura, o fio suporte faz um ângulo de 90º com a direção vertical. Em um dado 

momento, a esfera é solta, indo se chocar com outra esfera de massa m2 = 0,5 kg, posicionada em repouso no solo. 

 

 
 

Considerando o diâmetro das esferas desprezível e o choque entre elas perfeitamente elástico, determine a velocidade das esferas após 

o choque, supondo todas as forças dissipativas desprezíveis, o módulo da aceleração da gravidade local igual a 10 m/s2 e o coeficiente 

de restituição 2

1 2

v´ v '1

v v
ε





, em que v’1 e v’2 são as velocidades finais das esferas e v1 e v2 as velocidades iniciais.  

   
28. (G1 - ifce 2011)  Três esferas metálicas idênticas, A, B e C, se encontram isoladas e bem afastadas uma das outras. 
A esfera A possui carga Q e as outras estão neutras. Faz-se a esfera A tocar primeiro a esfera B e depois a esfera C. 
Em seguida, faz-se a esfera B tocar a esfera C.  
 
No final desse procedimento, as cargas das esferas A, B e C serão, respectivamente,   
a) Q/2, Q/2 e Q/8.     
b) Q/4, Q/8 e Q/8.     
c) Q/2, 3Q/8 e 3Q/8.     
d) Q/2, 3Q/8 e Q/8.     
e) Q/4, 3Q/8 e 3Q/8.    
   
29. (Ufsm 2011)  A luz é uma onda eletromagnética, isto é, a propagação de uma perturbação dos campos elétrico e magnético locais. 

Analise as afirmações a seguir, que estão relacionadas com as propriedades do campo elétrico. 

 



I. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força. 

II. Um campo elétrico uniforme se caracteriza por ter as linhas de força paralelas e igualmente espaçadas. 

III. O número de linhas de força por unidade de volume de um campo elétrico é proporcional à quantidade de cargas do corpo. 

 

Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas II.    
c) apenas I e II.    
d) apenas III.    
e) I, II e III.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Dados: 

 

Aceleração da gravidade: 210 m/s  

Densidade da água: 3 310 kg/m  

Velocidade da luz no vácuo: 83 10 m/s  

 

 30º 37º 45º 

sen 0,50 0,60 0,71 

cos 0,86 0,80 0,71 

  

 

 
30. (Ufpe 2011)  Uma estrela de nêutrons tem massa igual a quatro vezes a massa do Sol e volume esférico de raio 20 km. Considere 

a massa do Sol igual a 
302 10 kg  e as densidades da estrela de nêutrons e da água denotadas, respectivamente, por est e água . Se a 

ordem de grandeza da razão est águaρ /ρ  é 10N, qual o valor de N?  

   
31. (Ufrj 2010)  Uma ventosa comercial é constituída por uma câmara rígida que fica totalmente vedada em contato com uma placa, 

mantendo o ar em seu interior a uma pressão Pint = 0,95 x 105 N/m2. A placa está suspensa na horizontal pela ventosa e ambas estão no 

ambiente à pressão atmosférica usual, Patm = 1,00 x 105 N/m2, como indicado nas figuras a seguir. A área de contato A entre o ar 

dentro da câmara e a placa é de 0,10 m2. A parede da câmara tem espessura desprezível, o peso da placa é 40N e o sistema está em 

repouso. 

 

  

 

a) Calcule o módulo da força vertical de contato entre a placa e as paredes da câmara da ventosa. 

b) Calcule o peso máximo que a placa poderia ter para que a ventosa ainda conseguisse sustentá-la.  

   
32. (Uerj 2010)  Em uma aula de física, os alunos relacionam os valores da energia cinética de um corpo aos de sua velocidade. 

 

O gráfico a seguir indica os resultados encontrados. 

 



 

Determine, em kg.m/s, a quantidade de movimento desse corpo quando atinge a velocidade de 5 m/s.  

   
33. (Ufpr 2010)  Uma força, cujo módulo F varia com o tempo t conforme o gráfico ao lado, atua sobre um objeto de massa 10 kg. 

Nesse gráfico, valores negativos para F indicam uma inversão de sentido, em relação àquele dos valores positivos. Com base nesses 

dados e considerando que em t = 0 o objeto está em repouso, determine a sua velocidade depois de transcorridos 3 s. 

 

  
   
34. (Unicamp 2010)  O lixo espacial é composto por partes de naves espaciais e satélites fora de operação abandonados em órbita ao 

redor da Terra. Esses objetos podem colidir com satélites, além de pôr em risco astronautas em atividades extraveiculares. 

Considere que durante um reparo na estação espacial, um astronauta substitui um painel solar, de massa mp = 80 kg, cuja estrutura foi 

danificada. O astronauta estava inicialmente em repouso em relação à estação e ao abandonar o painel no espaço, lança-o com uma 

velocidade vp = 0,15 m/s. 

 

a) Sabendo que a massa do astronauta é ma = 60 kg, calcule sua velocidade de recuo. 

b) O gráfico a seguir mostra, de forma simplificada, o módulo da força aplicada pelo astronauta sobre o painel em função do tempo 

durante o lançamento. Sabendo que a variação de momento linear é igual ao impulso, cujo módulo pode ser obtido pela área do 

gráfico, calcule a força máxima  Fmax. 

 

  
   
35. (Pucrj 2010)  Três cargas elétricas estão em equilíbrio ao longo de uma linha reta de modo que uma carga positiva (+Q) está no 

centro e duas cargas negativas (–q) e (–q) estão colocadas em lados opostos e à mesma distância (d) da carga Q. Se aproximamos as  

 



duas cargas negativas para d/2 de distância da carga positiva, para quanto temos que aumentar o valor de Q (o valor final será Q’), de 

modo que o equilíbrio de forças se mantenha?  

a) Q’ = 1 Q    
b) Q’ = 2 Q    
c) Q’ = 4 Q    
d) Q’ = Q / 2    
e) Q’ = Q / 4    
   
36. (Fatec 2010)  Leia o texto a seguir. 

 

Técnica permite reciclagem de placas de circuito impresso e recuperação de metais 

 

Circuitos eletrônicos de computadores, telefones celulares e outros equipamentos poderão agora ser reciclados de forma menos 

prejudicial ao ambiente graças a uma técnica que envolve a moagem de placas de circuito impresso. 
O material moído é submetido a um campo elétrico de alta tensão para separar os materiais metálicos dos não-metálicos, visto que a 

enorme diferença entre a condutividade elétrica dos dois tipos de materiais permite que eles sejam separados. 

(http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010125070306, acessado em 04.09.2009. Adaptado.) 

 

Considerando as informações do texto e os conceitos físicos, pode-se afirmar que os componentes  

a) metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor ação deste por serem de maior condutividade elétrica.    
b) metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem maior ação deste por serem de maior condutividade elétrica.    
c) metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor ação deste por serem de menor condutividade elétrica.    
d) não-metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem maior ação deste por serem de maior condutividade elétrica.    
e) não-metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor ação deste por serem de maior condutividade elétrica.    
   
37. (G1 - cftmg 2010)  Quatro cargas puntiformes de mesmo valor +q são colocadas nos vértices de um quadrado de lado L. 

 

 
 

O vetor campo elétrico resultante no centro do lado assinalado com  é  

a)     
b)     

c)     

d)     
   
38. (Unicamp 2009)  A produção de fogo tem sido uma necessidade humana há milhares de anos. O homem primitivo provavelmente 

obtinha fogo através da produção de calor por atrito. Mais recentemente, faíscas elétricas geradoras de combustão são produzidas 

através do chamado efeito piezelétrico. 



 

a) A obtenção de fogo por atrito depende do calor liberado pela ação da força de atrito entre duas superfícies, calor que aumenta a 

temperatura de um material até o ponto em que ocorre a combustão. Considere que uma superfície se desloca 2,0 cm em relação à 

outra, exercendo uma força normal de 3,0 N. Se o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies vale ìC = 0,60, qual é o trabalho 

da força de atrito? 

b) Num acendedor moderno, um cristal de quartzo é pressionado por uma ponta acionada por molas. Entre as duas faces do cristal 

surge então uma tensão elétrica, cuja dependência em função da pressão é dada pelo gráfico abaixo. Se a tensão necessária para a 

ignição é de 20 kV e a ponta atua numa área de 0,25 mm2, qual a força exercida pela ponta sobre o cristal?  

   
39. (Unesp 2009)  Buriti é uma palmeira alta, comum no Brasil central e no sul da planície amazônica. Um fruto do buriti – eles são 

pequenos e têm em média massa de 30 g - cai de uma altura de 20 m e para, amortecido pelo solo (o buriti dá em solos fofos e 

úmidos). Suponha que na interação do fruto com o solo, sua velocidade se reduza até o repouso durante o tempo t 0,060 sΔ  . 

Considerando desprezível a resistência do ar, determine o módulo da força resultante média exercida sobre o fruto durante a sua 

interação com o solo. 

 

Adote 
2g 10 m / s .  

   
40. (Ufscar 2007)  Ao desferir a primeira machadada, a personagem da tirinha movimenta vigorosamente seu machado, que atinge a 

árvore com energia cin tica de 4 2 J. 

 

Como a lâmina de aço tem massa 2 kg, desconsiderando-se a inércia do cabo, o impulso transferido para a árvore na primeira 

machadada, em N.s, foi de  

  

   
41. (Unicamp 2005)  Durante uma tempestade de 20 minutos, 10 mm de chuva caíram sobre uma região cuja área total é 100 km2. 

a) Sendo que a densidade da água é de 1,0 g/cm3, qual a massa de água que caiu? 

b) A partir de uma estimativa do volume de uma gota de chuva, calcule o número médio de gotas que caem em 1 m2 durante 1 s.  

   
42. (Ita 2005)  Um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo "air-

bag", comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momentum do 

motorista se dá em condição de  

a) menor força em maior período de tempo.    
b) menor velocidade, com mesma aceleração.    
c) menor energia, numa distância menor.    
d) menor velocidade e maior desaceleração.    
e) mesmo tempo, com força menor.    
   
43. (Unifesp 2005)  Uma esfera de massa 20g atinge uma parede rígida com velocidade de 4,0m/s e volta na mesma direção com 

velocidade de 3,0m/s. O impulso da força exercida pela parede sobre a esfera, em N.s, é, em módulo, de  

 



 

   
44. (Pucsp 2005)  O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg, inicialmente em 

repouso.  

 

A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 

25 s é, em newtons, igual a  

 

 

  

   
45. (Ufla 2003)  Os gráficos apresentados a seguir mostram uma área A hachurada sob uma curva. A área A indicada é 

numericamente igual ao impulso de uma força no gráfico 

 

  

   
46. (Uff 2003)  Pular corda é uma atividade que complementa o condicionamento físico de muitos atletas. 

Suponha que um boxeador exerça no chão uma força média de 1,0 x 104 N, ao se erguer pulando corda. Em cada pulo, ele fica em 

contato com o chão por 2,0 x 10-2 s. 

Na situação dada, o impulso que o chão exerce sobre o boxeador, a cada pulo, é:  

a) 4,0 Ns    
b) 1,0 x 10 Ns    
c) 2,0 x 102 Ns    
d) 4,0 x 103 Ns    
e) 5,0 x 105 Ns    
   
47. (Unicamp 2002)  O gotejar (vazamento gota a gota) pode representar situações opostas importantes do cotidiano: desperdício de 

água de uma torneira pingando ou dosagem precisa de medicamentos. Nos exemplos abordados nessa questão, o fluxo de gotas pode 

ser considerado constante. 

 

a) Uma torneira goteja a uma razão de 6,0 × 103 gotas por hora. Esse vazamento enche um copo de água em 15min. Estime a massa de 

cada gota. 

 

b) Os conta-gotas para dosar medicamentos utilizam o fato de que as gotas de soluções aquosas, formadas em bicos com raios  



 

pequenos, são mantidas presas ao bico por uma força F = áR, onde á = 0,5N/m e R é o raio do bico do conta-gotas. A gota cai quando 

seu peso é maior ou igual a esta força. Para um conta-gotas com R = 0,8mm, qual é a massa da gota que cai? 

 

c) Uma receita médica prescreve 15 gotas de um medicamento. Qual a quantidade do elemento ativo nessa dose? A dissolução do 

elemento ativo   de 20g/ℓ de solução aquosa.  

   
48. (Ufrrj 2001)  Em recente partida internacional de tênis, um dos jogadores lançou a bola com sua raquete, logo a seguir informou-

se pelo alto-falante que o módulo da velocidade da bola atingira aproximadamente 179km/h. 

Admita que, no momento do contato da raquete com a bola, a velocidade inicial da bola seja desprezível. 

Considere a massa da bola aproximadamente igual a 20g. 

Determine, no SI, o valor médio do módulo do impulso aplicado à bola.  

   
49. (G1 1996)  Entre um quilograma de mercúrio e um quilograma de água, qual o mais pesado? E o mais volumoso? E o mais denso?  

   
50. (G1 1996)  Ao misturarmos dois líquidos, um de densidade 1,0 g/cm3, com outro de densidade 2,0 g/cm3, em iguais quantidades 

em massa, qual será a densidade da mistura?  

 


